Školenie VhT: 16. Bodoňský letný kurz základov VhT s PREVYkom, 30.31.5.2015
Správa
Možnosť absolvovať víkendový kurz VhT s PREVYKom bola pre nás veľkým lákadlom a výzvou
overiť si svoju fyzickú zdatnosť a odvahu. Najmä ženská zostava mala pred kurzom rešpekt, hoci
väčšina z nás sa so skalou už stretla. Rázny prístup školiteľov nás zo začiatku trošku naľakal, ale
neskôr sme tento prístup ocenili, vzhľadom na to, že pohyb vo vysokohorskom teréne má byť v
prvom rade o disciplíne a správnej výbave. Hoci bolo školenie intenzívne, teoretická a praktická časť
sa striedala v takom slede, že sme nemali pocit únavy, skôr nadšenie z každého úspechu, ak sme
napr. zvládli naviazanie v správnom poradí, či zaviazali ten správny uzol na istenie. Neodradilo nás
ani horšie, veterné počasie. Nálada a komunikácia bola počas celého víkendu ukážková, vedúci pri
každej možnej debate uvádzal príklady nebezpečenstva, ktoré hrozí vo VhT teréne, uvádzal vlastné
skúsenosti, či konkrétne zranenia, ktoré sa stali, a tak nám priblížil aj tie nepríjemné situácie,
s ktorými je potrebné v tomto prostredí počítať. A aby som nezabudla, pomedzi to pridal na
odľahčenie aj nejaké mierne provokačné, či cynické poznámky na pobavenie.

Neoceniteľnou

súčasťou zaškolenia bola aj prezentácia používaného materiálu doplnená historickým prierezom v
zmysle, čo sa používalo „kedysi, včera či dnes“. Praktická časť bola založená na vzájomnej spolupráci
účastníkov, každý pristupoval k plneniu úloh s maximálnym nasadením a záujmom, či už išlo
o vzájomnú kontrolu vybavenia („kde máš šlingy?“), istenia („a už si mŕtva, zabudla si dotiahnuť
karabínu“) , navigácie („lez viac vľavo, tam kde si, je to ľahké“). Z absolvovaného kurzu mám veľmi
dobrý pocit. Viem, že ak sa s rovnakým kolektívom ľudí ocitnem niekde vo VhT teréne, môžem sa na
ich zodpovedný prístup, disciplínu a samozrejme na ich znalosti, ktoré týmto kurzom získali,
spoľahnúť. Tento zážitok a najmä poznatky by neboli také nezabudnuteľné bez profesionálneho
prístupu školiteľov Petra Kalenského a Richarda Bodnára. Ďakujeme!
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